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Voorwoord
Beste ouders,
Steeds vroeger staat u voor de keus waar u uw kind veilig en verantwoord
wilt onderbrengen (opvang) of op welke school (onderwijs) uw kind het
beste tot zijn/haar recht komt. In deze gids leggen we uit hoe IKC Prinses
Margriet werkt en wat de visie is met betrekking tot opvang en onderwijs.
Ons IKC is onderdeel van Kits Primair, het bestuur dat elf integrale
kindcentra in de gemeente Midden-Drenthe vertegenwoordigt.
In ons integraal kindcentrum kunnen kinderen terecht voor kinderopvang
en basisonderwijs. Wij verzorgen een doorgaande ontwikkelingslijn voor
kinderen van 0 tot 13 jaar.
IKC Prinses Margriet staat voor ‘EigenWijs, samen op reis’. Het is onze
missie om goed onderwijs en goede kinderopvang te verzorgen, gericht op
de optimale ontwikkeling van ieder kind.
Wij geven kleur aan onderwijs en kinderopvang. Aan onze kinderen, maar
ook aan elkaar als professionals.
Wij hechten veel waarde aan samenwerken, respect, zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid van de kinderen.
We besteden aandacht aan de totale ontwikkeling van een kind. Uniek
daarin is ons speciale Lifestyleprogramma voor talentontwikkeling.
We hopen dat deze gids u helpt bij het maken van een keuze voor
kinderopvang of basisonderwijs voor uw kind. Heeft u nog vragen of wilt u
een kijkje nemen in ons IKC? Wij nodigen u graag uit voor een
kennismakingsgesprek en rondleiding.
Graag tot ziens op IKC Prinses Margriet!
Goed om te weten: overal waar in deze gids ‘ouders’ staat, bedoelen we
‘ouders en verzorgers’.
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1.2.

Hoofdstuk 1 Wie zijn wij?
IKC Prinses Margriet is een openbaar integraal kindcentrum in Smilde.
Wij willen graag dat uw kind zich veilig en prettig voelt in ons IKC. Wij
vinden het belangrijk dat ieder kind plezier heeft en elke dag als een
nieuwe uitdaging ziet. Pas als het kind zich prettig en veilig voelt, kunnen
we een goed evenwicht bieden tussen de sociale, emotionele en
intellectuele ontwikkeling. In onze ogen is dat de basis voor een goede
balans in de persoonlijke ontwikkeling.

Directie
Anouk de Bree a.i.
Intern begeleider
Marian Bisschop
Intern begeleider
Froukje Bosman
leerlingondersteuner
Leerkrachten
Gabriëlle Liberg
groep 1
Lisanne Lammers/
groep 1
Nathali Hoogeveen
Elze Jalving
groep 2
Annet Kootstra
groep 2
Corinne de Krou
groep 3
Marion Wiltinge
groep 3
Kiona Stoffers
groep 4/5
Janet Noordveen
groep 4/5
Michel Huizing
groep 5/6
Karen Stadlander
groep 7/8
Jolanda Broers
groep 7/8
Pedagogisch medewerkers
Ilona van Solkema
kinderopvang
Diana Bruggink
kinderopvang
Debby Hartman
kinderopvang
Facilitair medewerkers
Inge Willems
Conciërge
Freek Schieving
Conciërge

Met onze missie “EigenWijs, samen op reis” streven wij ernaar dat
kinderen hun talenten maximaal kunnen ontplooien. Dat ze uitgroeien tot
zelfbewuste en evenwichtige mensen. Kort gezegd: een zelfstandig
persoon met een positief zelfbeeld en met verantwoordelijkheidsgevoel.

1.1.

IKC Prinses Margriet

Sinds het schooljaar zijn 2016-2017 zijn we een integraal kindcentrum voor
kinderen van 0 tot 13 jaar.
Het IKC bestaat uit zes leslokalen, twee grote ruimtes voor peuter- en
kinderopvang en naschoolse opvang. Verder is er een grote hal en een
bibliotheek waarvan veel gebruik wordt gemaakt.
Buiten beschikken we over een mooi plein, met veel groen waar kinderen
kunnen spelen en voetballen. De kleuters hebben hun eigen plein met
uitdagende speeltoestellen en een grote zandbak.
Ook de peuters en kinderdagopvang hebben een eigen plek op het plein
waar zij naar hartenlust kunnen spelen.
IKC Prinses Margriet
Pr Margrietstraat 1
9422 EL Smilde
Tel:
E-mail:
Website:

Ons team

0592 412302
info.margrietschool@kitsprimair.nl
www.margrietschoolsmilde.nl

di en do
woe, do, vrij
ma, di
ma, di, woe
woe, do, vrij
ma, di, woe
do, vrij
ma, di, vrij
woe, do
ma, di, woe, do, vrij
ma, di
woe, do, vrij

Overige personeelsleden
Naast de directie, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, intern
begeleiders en facilitair medewerkers werken in ons IKC ook diverse
specialisten. Zo hebben wij een specialist begaafdheid, een taalspecialist
en een rekenspecialist. Daarnaast hebben wij vakleerkrachten voor
humanistisch vormingsonderwijs en godsdienstonderwijs.
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1.3.

Missie, visie en profilering

We werken aan talentontwikkeling door de lifestylegebieden aan te bieden
in het aanbod van ons gehele IKC. Hoe geven we vorm aan de 21eeeuwse vaardigheden die de kinderen nodig hebben om zich goed voor te
bereiden op de toekomst? In ons IKC willen we kinderen stimuleren om
zelfbewust te zijn, met motivatie om te leren.

IKC Prinses Margriet is openbaar integraal kindcentrum waarbij ieders
culturele en levensbeschouwelijke achtergrond gerespecteerd wordt. Ons
IKC hecht veel waarde aan samenwerken, respect, zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid van de kinderen.
We besteden veel aandacht aan de totale ontwikkeling van een kind en
daarom is binnen ons IKC is veel aandacht voor de zogenoemde
lifestylevakken.
We werken aan burgerschap in ons onderwijs. We willen de kinderen
bewust laten kennis maken met democratie. We hebben ook een
leerlingenraad in ons IKC. Een leerlingenraad is een groep van
enthousiaste vertegenwoordigers, gekozen uit en door de leerlingen van
ons IKC. De leerlingenraad zet zich in voor een goede en prettige gang
van zaken op de school. In ons geval bestaat de leerlingenraad uit
leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8. Het is belangrijk dat ons IKC
luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom
regelmatig met de directie van de school over onderwerpen die voor allen
van belang zijn.

We willen aandacht besteden aan verschillende manieren van leren
Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen ontdekken op welke manieren
ze het beste leren. Leer ik vooral door te doen? Leer ik vooral door ergens
over te lezen? Leer ik vooral door samen te werken? En dat kinderen
vervolgens ook de kans krijgen om (vooral) op die manier te leren, want dat
maakt het leren niet alleen veel leuker maar ook effectiever. Door gebruik te
maken van leerlingvolgsysteem en de toetsen van Iep kunnen we de
kinderen goed volgen en hebben de kinderen zelf zicht op hun ontwikkeling.
We willen dat kinderen zelf keuzes kunnen maken; EigenWijs. We willen dat
ze zich eigenaar voelen van hun leerproces. Het rapport wordt een portfolio
met daarin de Talentenkaart van Iep. Iep volgt de ontwikkeling van de
kinderen aan de hand van de Referentieniveaus. Iep gaat uit van hoofd hart
en handen en volgt meer dan alleen de cognitieve ontwikkeling.
Wij vinden het belangrijk dat we kinderen op de toekomst voorbereiden
Welke kennis over twintig jaar nodig is, valt moeilijk te voorspellen. Maar we
geloven dat een goede beheersing van taal (Nederlands en Engels),
rekenen en lezen ook over twintig jaar nog steeds de basis vormt om vooruit
te komen. Onze maatschappij digitaliseert in hoog tempo. Toch blijven we
belang hechten aan pen en papier. Kinderen moeten foutloos en netjes
kunnen schrijven. En hun fijne motoriek ontwikkelen. We zoeken naar een
doordachte mix van digitale en papieren methoden.

Goede burgers worden we ook door oog voor anderen te hebben.
We doen spelletjes met de ouderen uit onze buurt en ook de kinderopvang
doet regelmatig activiteiten bij de ouderen.
IKC Prinses Margriet staat voor:
1. Een veilig klimaat waarin de kinderen persoonlijke aandacht krijgen.
Belangrijk daarbij is voorspelbaarheid, structuur, saamhorigheid.
2. Kinderopvang waar we kinderen uitdagen en stimuleren in hun
ontwikkeling.
3. Onderwijs waarbij kinderen zich eigenaar voelen van hun leerproces,
verantwoordelijkheid krijgen en nemen.
4. Veel ruimte voor talentontwikkeling.
5. Een positieve ouderbetrokkenheid.
Belangrijk daarbij is: ouders informeren en het potentieel van ouders
benutten.
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We vinden goede sociale vaardigheden en een veilig klimaat essentieel
We vinden het belangrijk dat onze kinderen sociaal vaardig zijn. want we
gaan wel samen op reis. Het is ook van belang dat kinderen leren om snel
en efficiënt informatie en kennis te vergaren. Door slim samen te werken
bijvoorbeeld. Of door creatieve oplossingen te zoeken. En dat ze deze
informatie leren beoordelen.
We willen dat we op IKC Prinses Margriet vaardigheden bij kinderen
stimuleren door (een deel van) de lesstof thematisch aan te bieden.
Kinderen leren er verbanden door te leggen, waardoor de leerstof beter blijft
hangen. Het in samenhang aanbieden van de leerstof biedt bovendien veel
mogelijkheden om kinderen te laten leren door zelf op onderzoek te gaan,
samen te werken, eigen meningen te vormen en resultaten te presenteren.
We werken dan ook met Blink integraal (aardrijkskunde, geschiedenis,
natuur en techniek in één). Met deze methode doen kinderen -naast
vakinhoudelijke kennis en ICT-geletterdheid - allerlei andere vaardigheden
op zoals samenwerken, logisch redeneren en slim ondernemen.
Dit alles kan alleen als kinderen zich veilig voelen. Daarom blijven we kiezen
voor PBS (Positive Behavior Support) om kinderen positief te blijven
benaderen, om heldere gedragsverwachtingen uit te dragen en om het
accent te leggen op belonen in plaats van straffen. Onze kernwaarden zijn:
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en respect. Zo begroeten we iedere
morgen de kinderen bij de deur. Ieder kind wordt bij ons gezien!
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Hoofdstuk 2 Kits Primair
IKC Prinses Margriet is onderdeel van Kits Primair, het bestuur voor
kinderopvang en openbaar basisonderwijs in de gemeente MiddenDrenthe.

2.1.

IKC Prinses Margriet
Pr. Margrietstraat 1
9422 EL Smilde
0592 412 302

Over Kits Primair

Kits Primair is een stichting voor kinderopvang en openbaar basisonderwijs
in de gemeente Midden-Drenthe. In elf integrale kindcentra, verdeeld over
twaalf locaties, bieden wij kinderen een doorgaande ontwikkelingslijn van
0 tot 13 jaar.

IKC de Bosvlinder
Bosweg 1
9414 BD Hooghalen
0593 592 317

IKC ’t Hieker Nust
Westeinde 6
9415 PJ Hijken
0593 525 445

Een goed aanbod voor kinderopvang en openbaar basisonderwijs, gericht
op de optimale ontwikkeling van het kind. Dat is waar Kits Primair voor
staat. In een veilige, uitdagende en stimulerende omgeving krijgen
kinderen de ruimte om te spelen, leren, ontdekken en groeien. Zo geven
wij kleur aan onderwijs en kinderopvang. Aan onze kinderen, maar ook
aan elkaar als professionals.

IKC Pieter van Thuyl
Pr. Dr. Obbinkstraat 3
9423 PR Hoogersmilde
0592 459 043

Net zoals onze kinderen zijn ook onze medewerkers continu in
ontwikkeling. We zetten ons in voor goed onderwijs en goede
kinderopvang en hebben aandacht voor kwaliteit. Dat geldt ook voor de
kennis en vaardigheden van onze professionals. Bij Kits Primair zijn er
scholingsbijeenkomsten voor het gehele IKC en is er scholing op maat
voor de individuele professional. Dat bieden we aan in ons opleidings-en
trainingscentrum.

2.2.

IKC de Meenthe
Floralaan 1a
9421 NP Bovensmilde
0592 412 973

IKC de Lindelaar
Homaat 2
9431 MK Westerbork
0593 331 998

IKC G.A. de Ridder
’t Spiek 2
9411 KV Beilen
0593 522 030

IKC Harm Smeenge
Hofstraat 18
9411 LB Beilen
0593 522 615
IKC de Wenteling | onderwijs
Schiphorsten 2
IKC Zuiderenk
9437 TB Balinge
Drijberseweg0593
2 552 441
9418 PW Wijster
0593 562 250

Onze locaties

De elf IKC’s van Kits Primair zijn verdeeld over elf locaties in de gemeente
Midden-Drenthe. Ieder IKC heeft een directeur die verantwoordelijk is voor
de aansturing. Hiernaast vindt u een overzicht van alle IKC’s van Kits
Primair.

IKC de Wenteling
Schiphorsten 2
9437 TD Balinge
0593 552 441
IKC meester Siebering
Haarweg 27
7938 PS Nieuw-Balinge
0528 321 355
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2.3.

Het bestuur

Het dagelijks bestuur van Kits Primair is in handen van directeurbestuurder Koos van Riezen. De leden van de Raad van Toezicht
controleren zijn werk. De Raad van Toezicht bestaat uit:
De heer J. de Wit (voorzitter)
De heer P. Vereijken (vice voorzitter)
De heer J. Bruchhaus
De heer G. Hidding
Mevrouw J. Gehrke

2.4.

Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor van Kits Primair biedt ondersteuning aan de integrale
kindcentra en ontwikkelt beleid. De werkvelden van het bestuurskantoor
zijn:
 Financiën
 Personeelszaken
 Centrale schooladministratie
 Backoffice kinderopvang
 ICT
 Communicatie
 Facilitaire dienst
 Zorg
 Lifestyle
Bezoekadres:
Hofstraat 18
9411 LB Beilen
Telefoon: 0593 535 100
E-mail: info@kitsprimair.nl
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Hoofdstuk 3 Waar staan we voor?

3.3.

3.1.

Kits Primair
 open en toegankelijk
Onze integrale kindcentra zijn openbaar en toegankelijk voor
ieder kind. Onze medewerkers zijn gastvrij, communicatief en
staan open voor de ideeën en meningen van anderen.

Missie Kits Primair

Kits Primair wil goed onderwijs en goede kinderopvang verzorgen, gericht
op de optimale ontwikkeling van ieder kind. Wij geven kleur aan
onderwijs en kinderopvang. Aan onze kinderen, maar ook aan elkaar als
professionals.

3.2.

Kernwaarden

Kits Primair
 resultaatgericht
De kinderopvang en het onderwijs zijn gericht op de optimale
ontwikkeling van ieder kind. Hierin willen we aantoonbare
resultaten halen. We zijn ambitieus en streven naar de
hoogste kwaliteit.

Visie Kits Primair

Bij ons staat het kind centraal. Ieder kind is uniek en verdient aandacht en
respect. Wij bieden kinderen een veilige, stimulerende en uitdagende
omgeving waar talenten tot ontplooiing komen. Een plek waar een kind
zich optimaal kan ontwikkelen. Waar een kind kan uitgroeien tot een
sociaal vaardig en weerbaar mens met een positief zelfbeeld.

Kits Primair
 professioneel
Alle medewerkers van Kits Primair zijn professionals en laten
dit ook zien. Er is voortdurend aandacht voor
professionalisering en de versterking van het professionele
klimaat.

Onze integrale kindcentra zijn openbaar. Iedereen is welkom. Verschillen
tussen kinderen zien we als een verrijking voor ons onderwijs en onze
kinderopvang. We leren kinderen samenwerken, respect te hebben en in
te zien dat mensen verschillend zijn, maar toch gelijkwaardig.

Kits Primair
 samenwerkend
Kits Primair werkt samen met de omgeving: met ouders,
verenigingen, externe organisaties en het voortgezet
onderwijs. Onze integrale kindcentra hebben een spilfunctie in
de wijk of het dorp.
Kits Primair
 respectvol
We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid
serieus. Onze medewerkers, maar ook de ouders en
kinderen, zijn respectvol naar iedereen.
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Peuteropvang
Vanaf twee tot vier jaar kunnen kinderen bij ons terecht voor
peuteropvang. Op de peuteropvang staat het stimuleren van de
ontwikkeling van peuters centraal. Kinderen krijgen volop de mogelijkheid
om, samen met anderen, te spelen, ontdekken en groeien. Daarnaast
worden ze voorbereid op de basisschool.

Hoofdstuk 4 Wat bieden wij aan?
De Prinses Margriet is een integraal kindcentrum (IKC). Wij verzorgen
naast basisonderwijs ook kinderopvang in de vorm van kinderdagopvang,
peuteropvang en voor- en naschoolse opvang.

4.1.

Kinderopvang

4.1.1.

Soorten kinderopvang

We bieden leuke en leerzame activiteiten aan met het programma Uk en
Puk. We gaan met de kinderen naar buiten, zingen samen, lezen voor en
doen spelletjes. Alle activiteiten die we doen en de materialen die we
aanbieden, sluiten aan bij de ontwikkelingsfase van het kind.

Kinderdagopvang (KDV)
De kinderdagopvang is voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Zorg en aandacht
voor kinderen en hun ontwikkeling staat voorop. Wij vinden het belangrijk
dat een kind zich veilig en vertrouwd voelt. Daarom is onze locatie huiselijk
ingericht en werken wij met een vast team en een vaste structuur. Wij
bieden kinderen een veilige, uitdagende en stimulerende omgeving waar
ze zich optimaal kunnen ontplooien.

De peuteropvang is op basis van twee of meerdere ochtenden per week
en 40 weken per jaar. Het begint om 8.30 uur en duurt tot 11.30 uur. Voor
of na die tijd kunt u eventueel gebruik maken van kinderdagopvang flex.
Kinderen met een VVE-indicatie gaan een extra dagdeel naar de
peuteropvang (10 uur). Meer informatie hierover vindt u bij
kinderdagopvang.

De kinderdagopvang is op ochtenden en middagen van 07.30 tot 17.30
uur. Er geldt een minimale afname van 4 uur. In overleg is verlengde
opvang voorafgaand en aansluitend van 7.00 tot 19.00 uur mogelijk.

Kinderdagopvang gedurende 40 weken per jaar.

Voorschoolse opvang (VSO)
Wanneer u voor aanvang van de schooltijd opvang nodig heeft, kunt u
gebruik maken van voorschoolse opvang (VSO). Voorschoolse opvang is
van 7.30 tot 8.30 uur. Op aanvraag is er bijna altijd ook opvang vanaf 7.00
uur mogelijk. Er geldt een minimale afname van 1 uur per keer.

KDV verlengd:

Kinderdagopvang voorafgaand of aansluitend aan
reguliere openingstijden.

Naschoolse opvang (NSO)
De naschoolse opvang (NSO) is voor basisschoolkinderen die na
schooltijd opvang nodig hebben.

KDV flexibel:

Flexibele opvang, afname minimaal 4 uur. Bij afname
flexibele opvang is het halen en brengen in overleg.

KDV flex-combi:

Combinatie met peuteropvang, regeling op maat na
Overleg.

Variaties:
KDV 40:

De naschoolse opvang functioneert als een groot gezin. De periode op de
naschoolse opvang is voor kinderen vrije tijd. Ze kunnen er spelen en zich
in eigen tempo en naar eigen wens ontwikkelen en ontspannen. De
kinderen kunnen, begeleid door één of meer pedagogisch medewerkers,
buiten of binnen allerlei activiteiten ondernemen. Hiervoor zijn
verschillende materialen aanwezig zoals: speelgoed, spelmateriaal,
boeken en themakisten. Ook bieden we dagelijks leuke en uitdagende
activiteiten aan waaraan kinderen kunnen deelnemen.

NB.: buiten de vakanties is maatwerk vaak mogelijk
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4.1.2.

De opvang duurt tot 18.30 uur of tot het moment dat u uw kind komt halen.
Op aanvraag is er vaak verlengde opvang tot 19.00 uur mogelijk.
Variaties:
NSO 40:

NSO flex:

Uk en Puk
Bij de kinderdagopvang en peuteropvang werken we met de methode Uk
en Puk. Vijf keer per jaar staat er een aantal weken een thema centraal uit
het programma Uk & Puk. Bij ieder thema komen tien uitdagende
spelactiviteiten aan bod. De activiteiten bevorderen de spraak- en
taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en
zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels. De
pop Puk heeft een centrale rol bij verschillende activiteiten en als
speelkameraadje.

Opvang na schooltijd (40 weken), afname minimaal 3 uur.
Vanaf 14.00 uur, verlenging is mogelijk tot 19.00 uur.
Flexibele naschoolse opvang, afname minimaal 3 uur.

Vakantieopvang
Heeft u alleen opvang nodig tijdens de schoolvakanties? Het is ook mogelijk
om vakantieopvang af te nemen. Dit is alleen mogelijk per dagdeel: van
7.30 uur tot 12.00 uur en 12.30 uur tot 17.30 uur. In overleg kunt u vanaf
7.00 uur gebruik maken van opvang en tot 19.00 uur. U kunt uw kind brengen
tot 9.00 uur, brengen en halen tussen 12.30 en 13.00 uur en halen vanaf
16.30 uur.
Variaties:
Vakantieopvang:

Losse vakantieopvang:

Methoden

Lifestyle
Op de naschoolse opvang en tijdens vakantieweken werken we rondom de
thema’s van Lifestyle. Dit is een programma waarmee we de
talentontwikkeling van kinderen stimuleren.
De thema’s die jaarlijks aan bod komen zijn:
1. Kunst en cultuur
2. Sport en beweging
3. Muziek en beeldende vorming
4. Natuur, wetenschap en techniek
5. Multimedia-educatie

Vakantieopvang gedurende maximaal 12 weken
Per jaar.
Vakantieopvang zonder één van de andere
contracten.

De vakantieopvang vindt plaats op vier locaties: IKC G.A. de Ridder in
Beilen, IKC Prinses Margriet in Smilde, MFA Groene Borg in Westerbork en
IKC de Bosvlinder in Hooghalen.
Calamiteitenopvang
We spreken van calamiteitenopvang als u door een onvoorziene gebeurtenis
per direct voor een korte periode opvang nodig heeft, bijvoorbeeld bij een
ziekenhuisopname.
Voor meer informatie over de kinderopvang kunt u contact opnemen met:
Kinderopvang Kits Primair
Tel: 0593 535101
E-mail: kinderopvang@kitsprimair.nl
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4.1.

Basisonderwijs

4.1.1.

Groep 1 en 2

4.1.3.
Vak
Lezen

In de kleutergroepen stimuleren we de ontwikkeling van uw kind
spelenderwijs. We werken met thema’s en bieden aan de hand daarvan
diverse uitdagende activiteiten aan. De activiteiten zijn gericht op de:
 Mondelinge taal en woordenschat
 Beginnende geletterdheid
 Beginnende gecijferdheid
 Sociaal-emotionele ontwikkeling
 Motorische ontwikkeling
 Werkhouding en taakgerichtheid

Techniek

Groep
Groep 1 en 2
Groep 3
Groep 4 t/m 8
Groep 4 t/m 8
Groep 1 en 2
Groep 3
Groep 3 t/m 8
Groep 3 t/m 5
Groep 1 en 2
Groep 3 t/m 8
Groep 3 t/m 8
Groep 3 t/m 8
Groep 3 t/m 8
Groep 3 en 4
Groep 5 en 6
Groep 7 en 8
Groep 1 t/, 8

Sociale vaardigheden

Groep 1 t/m 8

Engels
Levensbeschouwing
Muziek
Expressievakken

Groep 1 t/m 8
Groep 7
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8

Bewegingsonderwijs

Groep 1 t/m 2

Begrijpend lezen
Taal

Schrijven
Rekenen
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuur en techniek
Verkeer

Kinderen leren onder andere rijmen, begin- en eindklanken onderscheiden,
woordjes ‘hakken’ en ‘plakken’, en letters herkennen en benoemen.
Daarnaast oefenen ze met cijfers, verder- en terugtellen en belangrijke
rekenbegrippen voor het leren rekenen in groep 3. Ze leren bijvoorbeeld
wat meer en minder is, evenveel en rangschikken van groot naar klein.
4.1.2.

Methoden

Groep 3 t/m 8

In de groepen 3 t/m 8 besteden we naast de basisvakken zoals lezen, taal,
en rekenen aandacht aan wereldoriëntatie. We werken zoals gezegd met
Blink, een geïntegreerde methode voor de vakken aardrijkskunde,
geschiedenis, natuur en techniek. Daarnaast stimuleren wij kinderen om
hun creatieve talent te ontwikkelen en andere talen te leren. In alle
groepen besteden we aandacht aan de verschillende talenten en vanaf
groep 4 t/m 8 doen we dit in circuitvorm in de middag.
In alle groepen, van groep 1 t/m 8, zit de Engelse les in het
jaarprogramma. Wij maken hiervoor gebruik van de digitale methode
Groove.me. Aan de hand van interactieve opdrachten en leuke liedjes
worden de kinderen meegenomen in de wereld van de Engelse taal.
Woordenschat, spreekvaardigheid maar vooral plezier staan centraal.

Groep 3 t/m 8
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Methode
Kleuteruniversiteit
Lijn 3
Kids Week
Kids Week
Kleuteruniversiteit
Lijn 3
Staal
Klinkers en Pennenstreken
Kleuteruniversiteit/Pluspunt
Pluspunt
Blink
Blink
Blink
Stap vooruit
Op voeten en fietsen
Jeugd verkeerskrant
Beredeneerd aanbod
Lifestyle en talentenprofiel
Soemo kaarten
| ZIEN |
Positive Behavior support
Groove.me
HVO/GVO
123Zing!
O.a. deelname Drentse
cultuur academie en het
cultuurmenu.
Bewegingsonderwijs in het
speellokaal
Basislessen
bewegingsonderwijs

4.1.4.

ICT

Leergebieden
 Kunst, cultuur en erfgoed
 Sport, educatie en welzijn
 Muziek en beeldende vorming
 Natuur, wetenschap en techniek
 Multimedia-educatie

Computers, laptops, digitale schoolborden, inmiddels zijn ze niet meer weg
te denken uit het hedendaags onderwijs. Kinderen groeien op in een
digitale wereld en wij begeleiden ze op dit gebied.
Al vanaf groep 1 leren wij kinderen omgaan met digitale middelen. Naast
computers beschikt iedere groep over minimaal twee iPads en een
touchscreen schoolbord. Deze zetten we in tijdens instructiemomenten en
voor extra oefening of uitdaging. De leerkracht kan hiermee de lessen
visueel ondersteunen en interactie stimuleren.
In groep 4 starten we voor een aantal vakken met digitale lesmethodes,
zoals rekenen. Kinderen maken opdrachten dan niet langer in een
werkboek, maar op een Chromebook. Voor alle kinderen is er één. We
geven ook informatie over de gevaren van multimedia.
Daarnaast beschikken we over speciale robots, zoals Bee-Bots en
Dash&Dots. We leren de kinderen hiermee spelenderwijs programmeren.
Zo oefenen ze in het bedenken van routes voor de robots, stellen de
routes in, controleren ze en passen ze indien nodig aan. Twee keer in de
week is programmeren een onderdeel van het werken in een circuit.
We zorgen hierbij wel voor een goede balans in het leren, omdat - naast
het ontdekken van de digitale wereld - buiten spelen, samenspelen en
ontdekkend leren erg belangrijk blijven voor de ontwikkeling van kinderen.
4.1.5.

Talenten
 Natuurtalent
Zorg en interesse voor flora en fauna, milieu, klimaat en heelal.
 Creatief talent
Scheppend, beeldend, muzikaal, origineel, flexibel, kan buiten kaders
denken en heeft probleemoplossend vermogen.
 Fysiek talent
Energiek, actief, maakt makkelijk lichaamscontact, lichaamscoördinatie
fit en sterk, begrijpt hiërarchie, accepteert verlies.
 Communicatief talent
Kan gesprek voeren, praten en op de juiste manier reageren,
expressief en mediawijs, kan mensen overtuigen.
 Technisch talent
Kan ruimtelijk denken, maakt graag dingen, experimenteert met aarde,
water, vuur en lucht en houdt van technische vaardigheden.
 Cognitief talent
Neemt informatie op, verzamelt en ordent, onderzoekt en beredeneert.
 Sociaal talent
Empatisch, verzorgend, behulpzaam, kan omgaan met emotie
en reflectie, werkt samen, amuseert, kan bemiddelen en cultuurbewust.
 Ondernemerstalent
Ambitieus, besluitvaardig en initiatiefrijk. Regelaar met
doorzettingsvermogen en kan kritisch denken.

Lifestyle

Ons onderwijs richt zich op meer dan alleen de basiskennis voor het
voortgezet onderwijs. Wij willen uw kind optimaal voorbereiden op de
toekomst. Een maatschappij waarin talenten en vaardigheden steeds
belangrijker worden. Wij bieden kinderen een speciaal programma aan
waarmee we talentontwikkeling stimuleren: Lifestyle.
Het lifestyleprogramma bestaat uit vijf leergebieden en richt zich op acht
verschillende talenten. Voor ieder leergebied hebben wij een uitdagend
aanbod aan lessen en activiteiten. Daarmee motiveren wij uw kind zijn of
haar talenten en vaardigheden te ontplooien.

Deze lessen bieden we in de klas aan, maar ook bij de zaakvakken
(aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek). We willen komend jaar
de thema’s aan laten sluiten bij de zaakvakken. Op die manier kunnen we
vakken integreren en leren de kinderen verbanden te zien en hun
creativiteit in te zetten. We zijn in 2019-2020 overgestapt naar een nieuw
leerlingvolgsysteem Iep, waarbij de rapportage naar de ouders middels
een talentenkaart gaat.
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4.1.7.

Drents Verkeersveiligheidslabel

Het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) is een kwaliteitskeurmerk voor
basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun
schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de (praktische) verkeerslessen,
ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving. Om het label te
verdienen moet een school voldoen aan een aantal criteria. Zo moet er
bijvoorbeeld een verkeershulpouder zijn en gewerkt worden met een
actuele verkeersmethode. Wij voldoen aan alle criteria. We organiseren
extra verkeersactiviteiten, waaronder het theoretisch en praktisch
verkeersexamen, het dode hoekproject voor groep 7/8 (om het jaar) en de
fietscontrole voor groep 1 t/m 8. Verder komt er een simulator in school
waarmee kinderen leren wat de gevaarlijke situaties voor fietsers zijn.
Ieder jaar maken we een planning van de activiteiten en volgen we de
verkeersavonden van de gemeente Midden-Drenthe.

4.1.6.

Godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs

Ieder jaar krijgen leerlingen van groep 6 en 7 de gelegenheid lessen
godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs te volgen. Het
godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs worden
gegeven binnen de schooltijden, maar valt niet onder de
verantwoordelijkheid van ons IKC. De lessen worden verzorgd door
protestantse en humanistische vakdocenten.
In de lessen wordt aandacht besteed aan belangrijke levensthema’s, zoals
liefde, dood, identiteit, geloof, goed en kwaad. Kinderen leren na te denken
en te praten over levensvragen en te zoeken naar een eigen identiteit.
Deze lessen zijn aanvullend op de aandacht die wij als school besteden
aan geestelijke stromingen en burgerschapsvorming.
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Oog voor kinderen
Op de naschoolse opvang gebruiken we geen ontwikkelingsvolgmodel,
maar volgen we het welbevinden van kinderen. We vinden het belangrijk
om te weten hoe kinderen zich voelen op de naschoolse opvang. Hoe
vinden ze het? Wat vinden ze leuk en wat niet? Wat zouden ze graag
anders willen? Kortom: hoe is het welbevinden van uw kind en hoe kunnen
we daar een positieve invloed op uitoefenen?

Hoofdstuk 5 De organisatie in ons IKC
5.1.

Kinderopvang

5.1.1.

Dagindeling

Kinderen hebben baat bij rust en regelmaat. Dat geeft hen een gevoel van
vertrouwen en veiligheid. Daarom hanteren we op de kinderopvang een
vaste dagindeling. Dus zoveel mogelijk vaste tijden voor het halen en
brengen van de kinderen, voor eten, drinken, spelen, activiteiten en
slapen. Tussen ouders en groepsleiding kunnen er altijd specifieke
afspraken gemaakt worden over de verzorging en voeding van uw kind.
5.1.2.

Om dit te onderzoeken, gebruiken we het gedragsvolgmodel Oog! Dit
model bestaat uit een observatielijst voor de pedagogisch medewerker en
een vragenlijst voor de kinderen zelf. Onderwerpen die aan bod komen
zijn: zelfstandigheid, zelfredzaamheid, relatie met de groepsleiding en
andere kinderen, spel en gedrag.

Zorg voor uw kind

Mentor
Ieder kind heeft een mentor. Dat is een pedagogisch medewerker die werkt
op de groep van het kind.
De mentor is het aanspreekpunt voor ouders om de ontwikkeling en het
welbevinden van het kind te bespreken. Hij of zij houdt u regelmatig op de
hoogte over het welbevinden en het gedrag van uw kind. Daarnaast nodigt
de mentor ieder jaar de ouders uit voor een gesprek over de ontwikkeling
van hun zoon of dochter. Aanleiding van het gesprek is het
ontwikkelingsvolgsysteem van uw kind of het gedragsvolgmodel Oog!.
Indien nodig vervult de mentor ook een rol in het contact met andere
professionals. Hiervoor vragen wij altijd uw toestemming. Wilt u graag een
gesprek? Dan is dat uiteraard ook mogelijk.

Ontwikkelingsvolgmodel
Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen van 0 tot 6 jaar met BOSOS,
een ontwikkelingsvolgmodel voor jonge kinderen. De registratie is op basis
van waarnemingen van de pedagogisch medewerker tijdens de alledaagse
speelmomenten. Alle vaste pedagogisch medewerkers zijn geschoold in
het werken met BOSOS. De observaties worden een keer per jaar
geregistreerd en besproken met de ouders. Wanneer een kind afscheid
neemt van de kinderdagopvang of peuteropvang, wordt het volgmodel
(met toestemming van de ouders) overgedragen aan de basisschool voor
een goede doorstroming.
VVE-indicatie
Het consultatiebureau kan van mening zijn dat uw kind wat extra
ondersteuning in zijn/haar ontwikkeling kan gebruiken. Uw kind krijgt dan
een VVE-indicatie en komt dan in aanmerking voor 10 uur peuteropvang.
Uw kind krijgt dan extra kansen om zich goed te ontwikkelen en voor te
bereiden op de basisschool. Voorwaarde is wel dat uw kind al twee
dagdelen (zes uur) peuteropvang bij ons afneemt. De overige vier uren
worden dan volledig gefinancierd door de gemeente en zijn voor u als
ouders kosteloos. Mogelijk wordt dit 16 uur vanaf 1 januari 2021.
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5.1.3.

Gezondheid en veiligheid

RI&E (Risico-inventarisatie & -evaluatie)
Onze locatie voor kinderopvang is op verantwoorde wijze gehuisvest en
voldoet aan de eisen gesteld in de Wet Kinderopvang.
Jaarlijks wordt een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
uitgevoerd. De GGD inspecteert voor de gemeenten alle
kinderopvanglocaties.
Het inspectierapport is in te zien op de website en op locatie. De locaties
van Kits Primair zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.

5.2.

Basisonderwijs

5.2.1.

Lesopbouw

Groepsindeling
Het basisonderwijs van ons IKC bestaat uit zes groepen. Daarvan zijn er
drie combinatiegroepen. De combinatiegroepen bestaan uit twee
jaargroepen, bijvoorbeeld groep 4/ 5, 5/6 en 7/8.
Instructie
Met de instructies sluiten we aan bij de behoeften van de kinderen. Iedere
leerling werkt op zijn of haar eigen manier/niveau aan het behalen van de
lesdoelen. Zo werken we ook met een doelenmuur bij rekenen. Kinderen
weten wat de doelen zijn en bepalen zelf wat ze moeilijk vinden. Dit
natuurlijk in overleg met de leerkracht. Op deze manier krijg je gerichte
instructie en ben je deels eigenaar van je eigen leerproces.

Zorg in de kinderopvang
Ieder IKC van Kits Primair heeft een zorgcoördinator: de intern begeleider.
Deze internbegeleiders worden ingezet voor kinderen van 0-4 jaar, voor:
 vroegtijdige signalering;
 groeps- en individuele observaties;
 consultaties;
 kindbesprekingen;
 advisering met betrekking tot afstemming, zorg, hulpverlening en
overdracht naar basisschool;
 ondersteuning bij contacten met ouders;
 ondersteuning bij contacten met externe zorg- en hulpverleners.

De leerkracht vertelt aan het begin van de les wat de kinderen gaan leren.
Daarna wordt kort besproken hoe ze dat kunnen aanpakken. Kinderen die
de lesstof begrijpen, gaan vervolgens zelfstandig aan het werk. De andere
kinderen krijgen eerst een duidelijke instructie van de leerkracht. De
meeste leerlingen gaan na afloop van die instructie ook zelfstandig aan de
slag met de opdrachten. Leerlingen die moeite hebben met de lesstof
krijgen extra hulp van de leerkracht.

De intern begeleiders ondersteunen onze pedagogisch medewerkers
(PM’ers) en de ouders bij zorgvragen. Kits Primair werkt hierbij samen met
het Centrum voor Jeugd en Gezin en maakt deel uit van het
samenwerkingsverband Samen Vroeg Erbij (Blijven).

Aan het eind van de les blikt de leerkracht met de leerlingen terug op de
lesdoelen. Wat ging goed en wat kan beter? Op die manier zorgen we
ervoor dat ieder kind het optimale uit zichzelf haalt.

Het streven is om samen met de andere partners een sluitende
zorgstructuur te realiseren. Dit geldt zowel voor de voorschoolse als de
schoolse periode. Het uiteindelijke doel is het behalen van een zo goed
mogelijk (start)positie voor alle kinderen.

19

Zelfstandig werken
Het zelfstandig werken komt in vrijwel alle lessen en alle groepen aan bod.
Leerlingen leren al in groep 1 en 2 vaardigheden om zelfstandig te kunnen
werken:
 luisteren naar de opdracht
 plannen wanneer je het werkje gaat maken
 alle materialen klaarzetten die je nodig hebt
In de hierop volgende groepen wordt het zelfstandig werken verder
uitgebreid.

Samenwerkend leren
Kinderen leren van volwassenen, ouders, leerkrachten, de wereld om hen
heen én van elkaar. Wij stimuleren dit samenwerken en leren van en met
elkaar.
Al vanaf groep 1 oefenen we samenwerkingsvaardigheden:
 samen spelen is samen delen
 luisteren naar de ander
 vertellen wat je zelf wilt
 inleven in een ander
 leren compromissen te sluiten

Leerkrachten lopen tijdens het zelfstandig werken hulprondes om vragen
van leerlingen te beantwoorden. Vanaf groep 3 kunnen de kinderen met
behulp van een eigen aandachtblokje (kubus) aangeven of ze een vraag
hebben. De kubus is bedoeld om kinderen te leren omgaan met
uitgestelde aandacht. Als ze even moeten wachten op hulp, is het de
bedoeling dat ze eerst verder gaan met iets anders.

Regelmatig gaan kinderen in tweetallen of groepjes aan het werk met
opdrachten. Hiervoor maken we veel gebruik van coöperatieve
werkvormen. Dit zijn samenwerkingsopdrachten die we inzetten om
leerlingen samenwerkingsvaardigheden aan te leren en te oefenen, van
elkaar te leren en om leerlingen met elkaar te laten discussiëren over de
lesstof. Hierdoor leren kinderen hun sociale vaardigheden te verbeteren,
maar doen ze ook nieuwe kennis en inzichten op. Ieder kind levert op zijn
of haar eigen niveau een actieve bijdrage bij de coöperatieve werkvormen.

Betekenis zijdes aandachtblokje:
Rood: Ik werk alleen, je mag me even niet storen.
Groen: Als je een vraag hebt, wil ik je wel helpen.

Dag- en weektaken
Onze leerlingen leren vanaf groep 1 om te werken met dag- en weektaken.
Dit stimuleert de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van kinderen en
het doelgericht leren werken. In de loop van de basisschooltijd bouwen we
het werken met dag- en weektaken verder uit.

Vraagteken?: Ik heb een vraag voor de leerkracht.

Aan de hand van een klok (time-timer) kunnen kinderen zien hoe lang ze
aan een taak kunnen werken en hoe lang het duurt voordat de leerkracht
een hulpronde doet.
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5.2.2.

Zorg voor uw kind

5.2.3.

Interne ondersteuning
Wij proberen zoveel mogelijk passend onderwijs aan te bieden aan alle
leerlingen. Loopt uw kind ver voor in zijn ontwikkeling en heeft hij behoefte
aan meer uitdaging? Of heeft uw kind juist behoefte aan extra
ondersteuning? Onze professionals helpen uw kind om het optimale uit
zichzelf te halen.

Toetsing en rapport

Toetsing
In de periode dat uw kind bij ons op het IKC zit, volgen we zijn of haar
vorderingen en ontwikkelingen nauwkeurig. Dit start al bij de kinderopvang
en loopt door tot en met groep 8 van de basisschool. We maken hiervoor
onder andere gebruik van dagelijkse observaties, methode-toetsen en
leerlingvolgsysteemtoetsen. Bij de peuters en kleuters gebruiken we
daarnaast het observatiesysteem BOSOS. Dit houden we bij in een
(digitaal) leerlingendossier.

We brengen twee keer per jaar de onderwijsbehoeften van kinderen in
beeld. Aan de hand daarvan en de toetsresultaten van leerlingen, worden
er groepsplannen gemaakt.

De resultaten leggen we vast in het digitaal leerlingvolgsysteem van Iep.
Daarmee kunnen we zien hoe een leerling zich ten opzichte van zichzelf
en de groep ontwikkelt. Ook kunnen we daardoor tijdig eventuele
achterstanden of grote voorsprongen signaleren en beter inspelen op de
onderwijsbehoeften van uw kind.

Alle kinderen maken deel uit van een groepsplan voor taal, rekenen,
spelling en lezen. Het groepsplan bestaat uit drie subgroepen:
 Instructie afhankelijke groep - Kinderen krijgen extra hulp van de
leerkracht in de vorm van onder andere verlengde instructie.
 Instructiegevoelige groep - Kinderen volgen de basisinstructie.
 Instructie onafhankelijke groep - Kinderen krijgen extra opdrachten op
een hoger niveau en verkorte instructie.

In groep 8 maken leerlingen een eindtoets. Met de uitslag hiervan bekijken
we of het advies voor het voortgezet onderwijs aansluit bij het niveau van
uw kind.
In onderstaande tabel ziet u het gemiddeld eindresultaat van de afgelopen
drie jaar.

Voor specifieke zorg beschikt Kits Primair, waar wij onderdeel van zijn,
over een eigen ambulant zorgteam. Dat team bestaat uit drie
orthopedagogen, twee ambulant begeleiders, een specialist
hoogbegaafdheid, een dyslexiespecialist , rekenspecialisten en
specialisten coachen met beeld.

2016
2017
2018
2019
2020

Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen in aanmerking komen
voor een Kits Primair Plan. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij
de intern begeleider.

Pr. Margriet
84
(Iep)
82,2 (Iep)
85,4 (Iep)
84,7 (Iep)
niet afgenomen door Corona

Landelijke ondergrens
80
80
81

Rapport
De leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen jaarlijks twee keer een rapport: in
februari/maart en juni/juli. In dit rapport kunt u zien hoe de voortgang van
de ontwikkeling van uw kind verloopt. Het rapport bij de kleuters bestaat uit
gemaakte werkjes en de ontwikkeling van het kind. Vanaf groep 3 is er
naast het gemaakte werk een talentenkaart. Deze geeft een compleet
beeld van de ontwikkeling van uw kind. Deze talentenkaart van Iep is
tevens onderdeel van het portfolio.

Externe ondersteuning
Alle kinderen verdienen een passende onderwijsplek. Om daarvoor te
zorgen, zijn er regionale samenwerkingsverbanden. Wij maken onderdeel
uit van het samenwerkingsverband passend onderwijs P.O. 22.01.
In het samenwerkingsverband maken we afspraken om ervoor te zorgen
dat alle leerlingen een passende onderwijsplek kunnen krijgen. Indien wij
dat uw kind niet kunnen bieden, gaan we binnen het
samenwerkingsverband op zoek naar een andere mogelijkheid.
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5.2.4.

Naar het voortgezet onderwijs

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs laatste drie schooljaren.
Niveau

In groep 8 vindt de voorbereiding plaats voor het voortgezet onderwijs. We
adviseren u om samen met uw kind open dagen en voorlichtingsdagen te
bezoeken. Informatie hierover vindt u op de websites van de betreffende
scholen, de informatie die wij meegeven en posters die in ons IKC hangen.

Praktijkonderwijs
Vmbo-bl
Vmbo-kl
Vmbo-gl
Vmbo-tl
Havo/TL
Havo
Vwo/Havo
Vwo

Schooladvies
In groep 8 geven wij een advies over het soort middelbaar onderwijs dat
past bij uw kind. Daarvoor kijken we onder andere naar de leerprestaties,
aanleg en ontwikkeling tijdens de gehele basisschoolperiode. Het
schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet
onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs is wettelijk verplicht zich
aan dit advies te houden.
De centrale eindtoets is een tweede advies. Hiermee wordt bekeken of het
advies past bij het resultaat op de eindtoets. Ook wordt daarmee
vastgesteld of het basisonderwijs en voortgezet onderwijs goed op elkaar
aansluiten. Het schooladvies blijft het zwaarst tellen. Alleen als een leerling
de eindtoets beter maakt dan bij het schooladvies verwacht werd, kan het
advies heroverwogen worden.
Leerwegondersteunend onderwijs
Al in oktober/november bekijken we welke leerlingen eventueel baat
hebben bij speciale begeleiding in het voortgezet onderwijs. Deze kinderen
kunnen, na overleg met ouders, aangemeld worden voor
leerwegondersteunend onderwijs. De aanmelding hiervoor moet voor 1
december gedaan zijn. Daarna krijgt de leerling een uitnodiging voor een
test op één van de scholen. Aan de hand van die uitkomst volgt een advies
over welke vorm van onderwijs het meest geschikt lijkt.
Aanmelding voortgezet onderwijs
Als ouder moet je zelf je kind aanmelden bij het voortgezet onderwijs. Wij
informeren u over de uiterste aanmelddatum. Leerlingen die geplaatst zijn,
krijgen aan het eind van het schooljaar een uitnodiging voor een
kennismakingsochtend of –middag.
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Aantal leerlingen
26
2
1
5
3
5
6
2
2

Percentage
8%
4%
19%
11%
19%
23%
8%
8%

5.2.5.

Gezondheid en veiligheid

Wat doet de GGD op school?
Het JGZ team, bestaande uit assistent JGZ , jeugdverpleegkundige en
jeugdarts, helpt u bij vragen over de groei en ontwikkeling van uw kind.
Daarnaast hebben wij overleg met de school op het moment dat er zorgen
zijn. We werken hierbij samen met de maatschappelijk werker en de intern
begeleider. De assistent voert het gezondheidsonderzoek uit bij alle
leerlingen in groep 2 en groep 7. Het gezondheidsonderzoek bestaat uit:
 het invullen van een vragenlijst via Mijn Kinddossier door ouders
 het meten van lengte, gewicht en controle van de ogen en het
gehoor van uw kind
Via ons ouderportaal ontvangt u het verzoek om een vragenlijst in te
vullen. In dit ouderportaal, welke te benaderen is via
www.mijnkinddossier.nl, vindt u ook informatie over de gezondheid,
ontwikkeling, groei en opvoeding van uw kind(eren) tot de leeftijd van 12
jaar.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Ouders en kinderen kunnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin terecht
met vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG van Midden-Drenthe is
gevestigd aan de Nassaukade in Beilen. De jeugdarts, de
jeugdverpleegkundige en het schoolmaatschappelijk werk zijn onderdeel
van het CJG en zijn tevens de CJG-contactpersonen voor de school.
JeugdTeams
Het CJG Midden-Drenthe werkt met drie JeugdTeams: het JeugdTeam
Smildes, het JeugdTeam Beilen en het JeugdTeam Westerbork. De
JeugdTeams hebben elk hun eigen werkgebied en bestaan uit
verschillende professionals die werkzaam zijn binnen het CJG. Iedereen
kan bij deze teams terecht met vragen over het opvoeden en opgroeien
van kinderen en jongeren van 0 tot en met 23 jaar. De JeugdTeams pikken
vragen en signalen in een vroegtijdig stadium op en kijken vervolgens
binnen het team wie zo snel mogelijk de juiste hulp op maat kan bieden.

Vragen aan de jgz
Heeft u vragen of zorgen over het opvoeden of opgroeien van uw kind?
Blijf er niet mee rondlopen. Onze jeugdverpleegkundigen en -artsen
denken graag met u mee. U kunt ons bellen voor een telefonisch advies of
voor een afspraak op het spreekuur van de arts of jeugdverpleegkundige.

Contact met de JeugdTeams
U kunt de JeugdTeams bereiken door te mailen naar:
fo.cjg@middendrenthe.nl. Eén van de JeugdTeamleden neemt vervolgens
zo snel mogelijk contact met u op.

Contact met de jgz
Stel uw vraag via ons mailadres jgz@ggddrenthe.nl en vermeld daarin de
naam, geboortedatum en de school van uw kind. U kunt ook op werkdagen
tussen 8.00 en 17.00 uur bellen naar 088-2460246.

Waar vindt u het CJG?
Nassaukade 4, Beilen
T: (0593) 524 136
E: fo.cjg@middendrenthe.nl
I: www.cjgmiddendrenthe.nl

Logopedie
In groep 1 vindt er een logopedische screening plaats door een
logopediste van GGD Drenthe. Voor meer informatie over logopedie kunt u
kijken op www.ggddrenthe.nl/logopedie.

GGD jeugdgezondheidszorg
Tot de leeftijd van vier jaar bezoekt u regelmatig met uw kind het
consultatiebureau. Als een kind op de basisschool zit neemt het aantal
bezoeken af, maar we blijven de groei en ontwikkeling volgen. De
jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe geeft advies over gezondheid,
ontwikkeling en opvoeding van kinderen van 0-18 jaar. U kunt altijd met uw
kind bij ons terecht, of het nu gaat om alledaagse vragen of om grote
zorgen.

Schoolmaatschappelijk werk
Aan ons IKC is een schoolmaatschappelijk werker verbonden. Zij
ondersteunt ouders, kinderen en leerkrachten bij allerlei vragen en
problemen die te maken hebben met de school, opvoeding of thuissituatie.
De aanmelding voor schoolmaatschappelijk werk loopt via de intern
begeleider.
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Daarnaast is er binnen Kits Primair een centrale oudercommissie (COC).
Vanuit iedere oudercommissie neemt een ouder zitting in de centrale
oudercommissie van Kindcentra Kits Primair. Via deze commissie kunnen
ouders invloed uitoefenen op het pedagogisch beleid op organisatieniveau.
Tevens kan de (centrale) oudercommissie ook ongevraagd advies
uitbrengen over bovengenoemde onderwerpen.

Hoofdstuk 6 De rol van ouders
Wij hechten veel waarde aan een goed contact met ouders. Een goede
samenwerking tussen directie, pedagogisch medewerkers, leerkrachten,
kinderen en hun ouders is van groot belang voor een fijne sfeer. Heeft u
vragen over de gang van zaken in ons integraal kindcentrum of over uw
kind? U kunt altijd bij het halen of brengen van uw kind even bij ons
binnenlopen of een afspraak maken.

6.1.

Wilt u graag lid worden van de oudercommissie? Dan kunt u een mailtje
sturen naar: info.margrietschool@kitsprimair.nl.

Praat mee, denk mee, werk mee

6.1.2.

Wilt u graag meedenken en meepraten over onderwerpen die van belang
zijn voor ons integraal kindcentrum? Heeft u leuke ideeën voor een
sinterklaasfeest, kerstviering of paasactiviteit of wilt u graag een handje
helpen? Er zijn diverse mogelijkheden om uw betrokkenheid bij ons IKC te
uiten.
6.1.1.

Basisonderwijs

Medezeggenschapsraad (MR)
We hebben een medezeggenschapsraad bestaande uit twee of drie
ouders en twee of drie personeelsleden. De MR geeft advies en beslist
mee over zaken die van belang zijn voor ons IKC.
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR is een overkoepelende raad voor alle scholen die onderdeel zijn
van Kits Primair. In de GMR worden alle scholen/integrale kindcentra
vertegenwoordigd door een ouder of personeelslid. De GMR praat en
beslist mee over onderwerpen die van belang zijn voor alle of een
meerderheid van de IKC’s.

Kinderopvang

Oudercommissie (OC)
Ons IKC heeft een oudercommissie waarin verschillende ouders zitting
hebben. Ouders hebben via de oudercommissie invloed op onder andere het
pedagogisch beleid van het IKC. De commissie brengt bijvoorbeeld advies uit
over de volgende onderwerpen:
 het pedagogisch beleid;
 voedingsaangelegenheden, beleid op het gebied van opvoeding,
veiligheid en gezondheid;
 openingstijden;
 beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten;
 het aanbieden van voorschoolse educatie;
 klachtenregeling;
 wijziging van de tarieven.

Ouderraad / Steunstichting
Er is een centrale steunstichting die de vrijwillige ouderbijdragen int en
beheert. Alle basisscholen worden vertegenwoordigd door één of twee
ouders. Samen met de directie van de IKC’s vormen zij het bestuur van deze
Steunstichting.
De bestuursleden van de scholen vormen samen met andere ouders van
de school de ouderraad. Zij ondersteunen het IKC bij diverse (feestelijke)
activiteiten, maar hebben geen formele rol in de organisatie. Voorbeelden
zijn: het sinterklaasfeest, de kerstviering of de laatste schooldag. Eenmaal
per jaar wordt op basis van de geïnde vrijwillige ouderbijdrage in
samenspraak met de directeur een activiteitenplan opgesteld.
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Ouderpanel
Eén per jaar organiseren we een ouderpanel. Een soort klankbord met
ouders uit alle groepen. We praten dan over een thema en de uitkomst
nemen we mee in de gesprekken met de MR en daar waar kan in ons
beleid. Voor ons is de mening van de ouders belangrijk.

Social media
Op www.facebook.com/ikcmargrietschoolsmilde laten we zien welke
activiteiten er in ons integraal kindcentrum plaatsvinden en presenteren we
ons aan de buitenwereld. Heeft u ook een Facebook-account? Volg ons
dan!

Hulpouder
We kunnen altijd hulp van ouders gebruiken bij speciale activiteiten of
gelegenheden. Voorbeelden zijn: begeleiding bij sportdag of excursies,
maar ook bij bijvoorbeeld de periodieke luizencontrole.

Open ochtend
Eén keer per jaar organiseren wij een open ochtend. Ouders en
belangstellenden kunnen dan een kijkje nemen bij de kinderopvang en
lessen bijwonen in de groepen.

Pleindienst
Vier keer per week gaan de kinderen tussen de middag een half uur naar
buiten. Ouders houden dan, meestal samen met een pedagogisch
medewerker, toezicht. Iedere vrijwilliger ontvangt per keer een vergoeding.
We zijn altijd op zoek naar nieuwe pleindienstmedewerkers. Mocht u
interesse hebben, dan horen we dat graag! U kunt u aanmelden bij de
directie.

6.2.2.

6.2.

Blijf op de hoogte

6.2.1.

Algemeen

Kinderopvang

Oudergesprekken
Ieder jaar nodigt de mentor van uw kind u uit voor een gesprek over de
ontwikkeling en/of het welbevinden van uw kind.
Heeft u vragen over de gang van zaken op de kinderopvang? Dan kunt u dit
bij het ophalen van uw kind bespreken met de pedagogisch medewerker of
een afspraak plannen voor een rustig moment.
Indien u tussendoor behoefte heeft aan een extra gesprek over de
ontwikkeling of het welbevinden van uw zoon of dochter, is dat altijd
mogelijk.
Ouderportaal KidsAdmin
Met het ouderportaal van KidsAdmin delen wij informatie met u over de
opvang van uw kind. U kunt er de dagelijkse gang van zaken volgen via het
logboek, foto’s bekijken van uw kind en documenten inzien. Daarnaast kunt
u via het ouderportaal gegevens wijzigen, extra opvang aanvragen,
ruildagen doorgeven of uw kind afmelden voor een ingepland dagdeel. De
informatie die u vindt in het ouderportaal is alleen zichtbaar voor u.

Nieuwsbrief
Een keer in de maand ontvangt u van ons een nieuwsbrief met daarin
informatie over activiteiten en andere schoolse zaken. We verzenden de
nieuwsbrief per mail. Ook informatie over andere belangrijke zaken,
ontvangt u van ons per mail. We vragen u daarom wijzigingen in uw emailadres zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.
Website
Ons integraal kindcentrum heeft een eigen website:
http://margrietschoolsmilde.nl/ Hierop kunt u informatie vinden over ons
IKC, de kinderopvang, het basisonderwijs en de stichting waaraan wij
verbonden zijn. Daarnaast kunt u via onze website de nieuwsbrief en het
informatieblad teruglezen of foto’s bekijken.
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6.2.3.

Basisonderwijs

Parro
Om op een veilige en makkelijke manier met u te kunnen communiceren,
maken wij gebruik van Parro. Met deze communicatieapp houden wij u op
de hoogte van de gebeurtenissen in ons IKC en in de klas van uw kind.
We sturen u berichten en foto’s van activiteiten, maar kunnen ook
gesprekken inplannen via de app of om ouderhulp vragen.
De app biedt de mogelijkheid om privé met u te kunnen communiceren en
met alle ouders. We beschikken hiervoor over een eigen schoolomgeving.
Bij de instellingen van de app kunt u uw privacy-voorkeuren aangeven. Dit
geldt ook voor het delen van foto’s van uw kind.
Voor gebruik van de app ontvangt u van de leerkracht van uw kind een
uitnodiging.

Informatieblad
Elk schooljaar ontvangt u van ons een informatieblad. Hierop staat onder
andere het vakantierooster, de gymtijden, diverse e-mailadressen, hoe u
ziektemeldingen kunt doorgeven, verlof kunt aanvragen, enzovoort.
Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar is er in iedere groep een informatieavond
voor ouders. Tijdens die avond vertelt de leerkracht over de werkwijze in
de groep, de lesstof die dat jaar aan bod komt en over belangrijke regels
en afspraken.
Oudergesprekken
Drie keer per jaar zijn er oudergesprekken.
We starten dit schooljaar met een oudergesprek in oktober. Door Corona is
schooljaar 2019-2020 anders verlopen. Vanaf maart 2020 hebben de
kinderen alleen huiswerk gemaakt, afstandsonderwijs en deeltijd onderwijs
gekregen. De toetsen van Iep zijn deels afgenomen in juni 2020 en zijn
met name gebruikt voor de leerkracht om het nieuwe startniveau van de
leerling in kaart te brengen. In oktober 2020 worden nu de Iep toetsen
afgenomen en daarom zijn de eerste oudergesprekken in die periode
gepland. U wordt uitgenodigd om de scores te bespreken, kennis te maken
met de leerkracht en om bijvoorbeeld verwachtingen uit te spreken. Alle
kinderen zijn dan ook van harte welkom.
In maart en juni nodigen we weer alle ouders uit. Tijdens die gesprekken
informeren wij u over de ontwikkeling en het welzijn van uw kind. Kinderen
van groep 6 t/m 8 worden ook uitgenodigd om bij dit gesprek aanwezig te
zijn.
Uiteraard kunt u ook op andere momenten, na schooltijd, bij de leerkracht
terecht met vragen of een afspraak maken voor een gesprek.
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Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich veilig en prettig voelt in ons IKC.
Als uw kind met tegenzin naar het IKC gaat, hopen we dat u dat bij ons
komt melden. We gaan dan ons uiterste best doen om tot een oplossing te
komen. We willen dat ieder kind een fijne tijd heeft in ons IKC.

De kernprincipes die wij bij PBS hanteren, zijn:
1. Ontwikkel duidelijke gedragsverwachtingen
2. Communiceer en onderwijs je verwachtingen
3. Herken en bekrachtig gewenst gedrag
4. Minimaliseer de aandacht voor ongewenst gedrag
5. Wees duidelijk en consequent met de gevolgen

7.1.

PBS werkt op 4 manieren:

Hoofdstuk 7 Sfeer en veiligheid

Veiligheidsbeleid

Om zorg te dragen voor de veiligheid en het welbevinden van onze
kinderen, ouders en medewerkers, beschikken wij over een integraal
veiligheidsplan. Ons veiligheidsbeleid is gericht op zowel de sociale,
psychische als fysieke veiligheid en het voorkomen en eventueel
afwikkelen van incidenten.

Pro-actief
Voor alle ruimtes zijn gedragsverwachtingen opgesteld. De kinderen
krijgen actief les in deze verwachtingen en ze zijn zichtbaar in alle ruimtes.
Op deze wijze maken wij van te voren duidelijk wat wij van de kinderen
verwachten.

Eens in de twee jaar onderzoeken we het welzijn en de veiligheid van
medewerkers en peilen we de tevredenheid bij ouders met een enquête.
Daarnaast monitoren we jaarlijks de sociale veiligheid van onze leerlingen
met het programma ZIEN! De gegevens zijn (anoniem) beschikbaar voor
de Inspectie van het Onderwijs.

Actief
Wekelijks worden lessen gegeven uit de SOEMO-map. Hier leren de
kinderen onder andere omgaan met teleurstellingen, boos worden,
grenzen van zichzelf en anderen. Door kinderen deze vaardigheden aan te
leren kunnen zij zich beter ontwikkelen op sociaal-emotioneel gebied. Ook
worden er PBS-lessen gegeven in gewenst gedrag in allerlei ruimtes
binnen het IKC. Door het goede gedrag actief te bekrachtigen, stimuleren
wij een veilig schoolklimaat.

Aanspreekpunt voor de sociale veiligheid in ons IKC is: Marian Bisschop.
Zij is onze intern begeleider.

Re-actief
Kinderen zoeken dagelijks grenzen op en dan is het belangrijk dat de
kinderen weten wat de gedragsverwachtingen zijn. Vervolgens is het
belangrijk dat bij grensoverschrijdend gedrag de consequenties ook
duidelijk zijn. De reactieprocedure wordt bij kleine incidentjes gebruikt. Dit
minimaliseert de aandacht voor onwenselijk gedrag.
Bij grotere ruzies/gebeurtenissen zijn de consequenties schoolbreed
vastgelegd. Deze worden ook genoteerd op het gedragsincidentenregistratieformulier.

U kunt het veiligheidsplan inzien op het IKC.

7.2.

Positive behavior support

In onze integrale kindcentra richten we ons op het creëren van een omgeving
die de ontwikkeling bevordert. Een positieve, sociale en veilige omgeving die
gedragsproblemen voorkomt. Hieraan geven wij vorm door middel van
Positive Behavior Support (PBS).
PBS is een doelmatige, IKC-brede aanpak voor kinderen, die zich richt op
het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van
probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale
omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

Meetbaar
PBS werkt datagestuurd. We werken met een registratiesysteem waarin
grensoverschrijdend gedrag wordt geregistreerd. Deze gebeurtenissen
worden genoteerd, verzameld en gesorteerd. Soms wordt hierin een
patroon zichtbaar waarop vervolgens actie op gezet kan worden.
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7.3.

Afspraken binnen het IKC

7.4.

Op de Prinses Margriet staan de waarden respect, verantwoordelijkheid en
veiligheid centraal. Voortvloeiend uit die waarden, zijn er vier algemene
afspraken binnen het IKC:
 Wees zuinig op de spullen van jezelf, van ons IKC en van iemand
anders.
 Ik ben eerlijk.
 Wil je iets zeggen, vraag het gewoon. Gaat het verkeerd, zeg het
gewoon.
 Houd je handen en voeten bij jezelf.

Regelingen

Klachtenregeling
Bent u ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht? Wij gaan
graag met u in gesprek. Voor algemene zaken over ons IKC kunt u een
afspraak maken met de IKC-directie. Indien het om groep specifieke zaken
gaat, kunt u terecht bij de pedagogisch medewerker (mentor) of leerkracht
van uw kind. Als een gesprek met de pedagogisch medewerker of
groepsleerkracht naar uw idee geen oplossing biedt, kunt u de IKC-directie
benaderen.
Bent u niet tevreden over de afhandeling van een klacht? Dan kan de IKCdirectie u doorverwijzen naar de directeur-bestuurder. Voelt u zich
belemmerd om met uw klacht naar de IKC-directie of directeur-bestuurder
te gaan? In dat geval kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon van Kits
Primair: mevrouw Doety de Boer. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0620554927.

Aan het begin van het ieder schooljaar worden er aan de hand van de
afspraken van het IKC in de groepen groepsafspraken gemaakt.
De leerkracht is buiten om de kinderen te ontvangen en bij de deur worden
alle kinderen persoonlijk begroet. Dit zorgt voor een respectvolle houding
en een rustige start van de dag. Een goed pedagogisch klimaat is erg
belangrijk en we willen dan ook dat kinderen met plezier naar ons IKC
gaan. We hebben een rustige werksfeer waar kinderen graag willen leren.
Naast individueel muntjes “verdienen”, kan de leerkracht ook de groep
belonen. De muntjes gaan in de piekenbuis. Het samen naar een doel
werken en het samen vieren is erg goed voor de saamhorigheid en sfeer in
de groep.

De vertrouwenspersoon gaat na of een oplossing kan worden bereikt. Blijft
u van mening dat uw klacht onvoldoende is afgehandeld? Dan kan de
vertrouwenspersoon u begeleiden bij de indiening van uw klacht bij de
Landelijke Klachtencommissie (onderwijs) of de Geschillencommissie
(kinderopvang). De volledige klachtenregeling treft u aan op de website
van Kits Primair.
Schorsing en verwijdering
Wanneer een kind herhaaldelijk de rust of veiligheid op het IKC verstoort,
kan de IKC-directie overgaan tot schorsing. Als schorsing en alle
inspanningen van het IKC en ouders geen verbetering opleveren, kan
verwijdering een vervolgstap zijn. We volgen hiervoor altijd de wettelijke
procedures.
De richtlijn schorsing en verwijdering kunt u downloaden op de website
van Kits Primair.
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Beeldmateriaal
Wij maken regelmatig foto- en filmopnames van activiteiten. Deze
gebruiken we voor interne en externe publicatie, zoals: de nieuwsbrief, de
IKC-gids, de website, social media, persberichten en promotiemateriaal.
Heeft u er bezwaar tegen dat wij foto’s waarop uw kind staat publiceren?
Dan kunt u dat aangeven bij inschrijving van uw kind. Dit geldt zowel voor
de kinderopvang als ook het onderwijs.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
De AVG is bedoeld om de rechten op privacy voor individuen te
beschermen en te versterken. Deze wetgeving geldt voor alle organisaties
die persoonsgegevens verwerken. Hoe deze wetgeving precies is
vormgegeven binnen onze stichting kunt u nalezen op onze website onder
het hoofdstuk “over Kits Primair”.

Social Media
Social Media is een verzamelnaam voor alle online-toepassingen waarmee
het mogelijk is om informatie met elkaar te delen. Het gaat niet alleen om
tekstuele informatie, maar ook om beeld en geluid. Kits Primair is zich
bewust van het feit dat Social Media een onlosmakelijk onderdeel is van
de huidige samenleving en de leefomgeving van kinderen, hun
ouders/verzorgers, medewerkers en andere belanghebbenden. Wij
stimuleren kinderen om hun talenten te ontwikkelen, ook op het gebied van
multimedia educatie.

Sponsoring
Kits Primair voert ten aanzien van sponsoring een terughoudend beleid.
Reden daartoe is dat sponsoring zou kunnen leiden tot toenemende
concurrentie tussen IKC’s. Kits Primair staat echter niet afwijzend
tegenover sponsoring en is ook bereid een tegenprestatie te leveren voor
de uit sponsoring verkregen middelen. Wel hanteren we daarbij de
volgende belangrijke uitgangspunten:
•
Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en
educatieve taken en doelstellingen van het IKC.
•
Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of
lichamelijke gesteldheid van de kinderen.
•
Sponsoring moet in overeenstemming zijn met fatsoensnormen.
•
Sponsoring mag niet ten koste gaan van de objectiviteit, de
geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid
van het onderwijs, de kinderopvang, het IKC en de daarbij
betrokkenen.
•
Sponsoring mag de educatieve en pedagogische inhoud en/of
continuïteit van het onderwijs en de kinderopvang niet
beïnvloeden, noch in strijd zijn met het aanbod en de kwalitatieve
eisen van Kits Primair.
•
Het primaire proces mag niet afhankelijk zijn van middelen die
door sponsoring verkregen zijn.
•
Sponsoring mag niet leiden tot concurrentievervalsing voor het
midden- en kleinbedrijf in de directe omgeving.

Kits Primair heeft richtlijnen rondom Social Media vastgelegd met het oog
op de privacywetgeving en om bij te dragen bij aan een goed en veilig IKCen onderwijsklimaat. De richtlijnen Social Media kunt u downloaden op de
website van Kits Primair.

Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor
verstrekt aan het bevoegd gezag of een IKC van Kits Primair, waarvoor de
sponsor een tegenprestatie verlangt. Tegenprestaties zijn bijvoorbeeld het
noemen van de sponsor in de schoolkrant of een opdruk op t-shirts.

Daarnaast filmen we in de groepen met een educatief en/of leerdoel voor
de leerkracht en de pedagogische medewerker. De beelden worden dan
alleen vertoond aan onze medewerkers voor professionele doeleinden en
worden direct daarna vernietigd.
In een enkel geval filmen we ook in de groep als er een zorgvraag is
omtrent één of meerdere kinderen. We vragen hiervoor de ouders altijd om
toestemming. Ook in dit geval worden de beelden na afloop vernietigd.
Indien u zelf opnames wilt maken tijdens een van onze activiteiten, wijzen
wij u op het portretrecht. Als u foto’s maakt waar andere kinderen op
staan, heeft u toestemming nodig van de betreffende ouders voor
publicatie. Ons advies is om het beeldmateriaal niet te publiceren, tenzij
alleen uw eigen kind zichtbaar is of u toestemming heeft.

Het volledige protocol sponsoring kunt u vinden op onze website.

29

7.5.

4-ogenprincipe kinderopvang
In ons IKC hanteren we het 4-ogenprincipe bij de kinderdagopvang. Dit
houdt in, dat er altijd een tweede paar ogen of oren moet kunnen
meeluisteren of meekijken op een kinderdagverblijf.
Op de kinderdagverblijven van Kits Primair zijn meestal meerdere
volwassenen aanwezig. Daarnaast maken we ook gebruik van camera’s
om op kwetsbare momenten aan het 4-ogenprincipe te voldoen. Met de
camera’s kan alleen worden meegekeken op het bestuurskantoor. Er
worden geen opnames gemaakt.

Van en naar het IKC

De veiligheid van onze kinderen staat voorop. Daarom hebben wij een
aantal regels en afspraken voor het halen en brengen van kinderen. We
letten samen met de kinderen op in het verkeer en besteden daar veel
aandacht aan. We hebben sinds januari 2018 ook het
verkeersveiligheidslabel op de muur van VVN ( Veilig Verkeer Nederland).
Met de auto
Brengt u uw kind met de auto naar het IKC? Dan verzoeken wij u de auto
langs de Wilhelminastraat te parkeren. De parkeerplaats is tijdens de haalen brengmomenten een voetgangersgebied. Parkeren kan daar niet.

Extreme weersomstandigheden
Geeft het KNMI code rood af voor de nacht en/of de volgende dag? Dan
bekijken wij ’s morgens in hoeverre wij wel of geen kinderopvang en
onderwijs kunnen aanbieden.
Als besloten wordt de locaties te sluiten, plaatsen wij zo spoedig mogelijk
een bericht op onze website. Daarnaast sturen wij de ouders/verzorgers
een mail en/of een bericht via de Parro-app. Indien er een internetstoring
is, proberen wij u telefonisch te bereiken.
Ons streven is om alle betrokkenen voor 7.30 uur te informeren. Degene
die voor 7.30 uur al gebruik maakt van kinderopvang, ontvangt een
persoonlijk bericht van de pedagogisch medewerker.
Wij doen ons best om in ieder geval op drie centrale locaties kinderopvang
aan te bieden. Wij kunnen echter niets beloven. De veiligheid van de
kinderen en de medewerkers staat voorop.

Op de fiets
Kinderen die op de fiets komen, kunnen hun fiets in de fietsenstalling
plaatsen. Op het schoolplein wordt iedereen verzocht te lopen.
Vervoer bij activiteiten
Voor IKC-activiteiten hanteren wij de regel dat er niet meer dan drie
kinderen op de achterbank van de auto mogen zitten. Kinderen kleiner dan
1,35 meter moeten in een goedgekeurd kinderzitje worden vervoerd.
Zowel volwassenen als kinderen dienen een gordel om te doen.
Rijdt u mee tijdens één van onze activiteiten? Dan vragen we u van te
voren even te checken of u ook een geldende inzittendenverzekering
heeft.
Het kan zijn dat u bezwaar heeft tegen de wijze van vervoer. In dat geval
kunt u dat kenbaar maken bij de IKC-directie.

Ontstaat er gedurende de dag een weeralarm (code rood)? Ook dan
informeren wij ouders en verzorgers via de mail en de website over de
ontstane situatie.

7.6.
Overige richtlijnen
 Richtlijn medicijnverstrekking
 Richtlijn pesten

Verzekering

Kits Primair heeft voor alle IKC’s een ongevallen- en
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Hiermee zijn alle betrokkenen
(kinderen, personeel en vrijwilligers) bij activiteiten van het IKC verzekerd.
Het betreft hier nadrukkelijk alle activiteiten die door het IKC zelf zijn
georganiseerd.
Indien er sprake is van schade, dient u altijd eerst uw eigen verzekering
aan te spreken. Keert deze niet uit, dan kunt u contact met ons opnemen.
Als u de eigendommen van uw kind aanvullend wilt verzekeren, dan kan
dat via www.leerlingenverzekeringen.nl.

U kunt bovenstaande richtlijnen inzien op onze website.
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Hoofdstuk 8 Praktische zaken van a tot z

8.2.

8.1.

Aanmelden

Algemeen

Kinderopvang

Het aanmeldingsformulier voor de kinderopvang kunt u vinden op de
website www.kitsprimair.nl. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar
kinderopvang@kitsprimair.nl of opsturen naar:

Gevonden voorwerpen
Is uw kind iets kwijtgeraakt op het IKC? Voor de bar bij de keuken staat
een mand met gevonden voorwerpen. Alle spullen die kinderen vergeten
mee te nemen en achterblijven in het IKC bewaren we daarin. In de
nieuwsbrieven wordt af en toe een oproep aan u gedaan om erin te kijken.
Aan het eind van het jaar wordt de achtergebleven kleding weggegeven
aan een instelling voor liefdadigheid.
Om zoek raken te voorkomen, adviseren we u persoonlijke eigendommen
van uw kind te voorzien van naam. Dit geldt bijvoorbeeld voor
broodtrommels, bekers, tassen, sportkleding, etc.

Kits Primair
T.a.v. Backoffice Kinderopvang
Hofstraat 18
9411 LB Beilen
Na ontvangst van inschrijving nemen wij uw aanvraag in behandeling.
Zodra wij u een aanbod kunnen doen, ontvangt u van ons een digitale
offerte en relevante informatie.

Hoofdluis
Bij akkoord kunt u de offerte digitaal voorzien van een handtekening. Pas
als de offerte ondertekend is en wij deze in ons bezit hebben, is er sprake
van een overeenkomst. Uw kind kan gebruik maken van opvang op het
moment dat de overeenkomst definitief is.

Regelmatig controleert een aantal ouders alle kinderen van het IKC op
luizen. Indien we hoofdluis bij uw kind constateren, nemen wij contact met
u op. U kunt hoofdluis behandelen door:
 Twee weken lang iedere dag te kammen met een netenkam.
 Eventueel het kammen te combineren met een
antihoofdluismiddel.
 Borstels en kammen ontsmetten door ze uit te koken of weg te
gooien.

Contractwijziging of beëindiging
Wilt u iets wijzigen in uw contract of de overeenkomst beëindigen? Dan
dient u rekening te houden met een opzegtermijn van één maand.
Meer informatie hierover kunt u vinden in de leveringsvoorwaarden van
Kits Primair. Deze kunt u downloaden op onze website.

Constateert u zelf thuis hoofdluis bij uw kind? Dan vragen wij u ons
daarover te informeren.

Ziekte of afwezigheid
Is uw kind ziek of is er een andere reden waarom uw kind niet op de
kinderopvang komt? Dan vragen wij u dit telefonisch door te geven aan de
locatie of de centrale schooladministratie.
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8.3.

Mobiele telefoons

Basisonderwijs

In ons IKC staan wij geen mobiele telefoons toe. Als een leerling wel een
telefoon mee heeft, nemen wij die in. Na schooltijd geven wij de telefoon
weer mee naar huis. Is het belangrijk dat uw kind om bepaalde redenen
toch een telefoon mee neemt? Dan kunt u dit overleggen met de
leerkracht. De telefoon mag dan eventueel in de jas of tas blijven of bij de
leerkracht in het bureau.

Aanmelding en toelating
Voordat u een schoolkeuze maakt, kunt u bij ons een oriënterend gesprek
aanvragen. U krijgt dan een rondleiding door het IKC en we vertellen u
over de manier waarop wij onderwijs verzorgen. Na afloop ontvangt u een
informatiepakket met daarin onder andere een inschrijf- en intakeformulier.
Wij adviseren u tijdig een afspraak te maken voor een
kennismakingsgesprek, het liefst twee maanden voordat uw kind vier jaar
wordt.
Bent u enthousiast over ons IKC en wilt u uw kind graag inschrijven? Dan
vragen we u het inschrijf- en intakeformulier in te vullen en bij ons in te
leveren. Aan de hand van de informatie die wij van u ontvangen bekijken
we of er nog een intakegesprek moet plaatsvinden. Mocht dat niet nodig
zijn, dan ontvangt u van ons een bevestiging van inschrijving.

Ouderbijdrage
Voor de viering van diverse festiviteiten vragen wij ouders ieder jaar om
een vrijwillige ouderbijdrage. Aan het begin van elk schooljaar kunt
aangeven of u bereid bent deze te betalen. Deze (vrijwillige) ouderbijdrage
bedraagt € 20,00 voor het 1e en 2e kind, €17,50 voor het 3e en volgende
kind.
Als uw kind slechts een deel van het schooljaar naar school gaat, is de
berekening als volgt:
 voor het eerste en tweede kind: € 2,00 (1/10 deel) per maand;
 voor het derde en volgende kind € 1,75 per maand.
De betaling van de vrijwillige ouderbijdrage vindt plaats via een
incassocontract met de Rabobank.

Voordat uw kind vier jaar wordt, mag uw kind (maximaal) 10 dagdelen
komen kennismaken in de groep. Hiervoor kunt u contact opnemen met de
betreffende leerkracht.
Op de eerste dag na de vierde verjaardag mag uw kind naar onze
basisschool. Wordt uw kind in het betreffende schooljaar voor 1 oktober
vier jaar? Dan mag uw kind al direct na de zomervakantie beginnen.

De ouderbijdrage is vrijwillig. Toch hopen we op uw medewerking. Zonder
uw financiële hulp kunnen we bepaalde festiviteiten namelijk niet
organiseren.
Door middel van de nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de
schoolreisjes en de daaraan verbonden kosten. De bedragen worden
afhankelijk van de kostprijs elk jaar opnieuw vastgesteld

Eten en drinken
Wij vinden een goede gezondheid belangrijk. Daarom stimuleren wij
gezonde voeding. We besteden hier regelmatig aandacht aan in de
groepen door middel van lessen. Daarnaast vragen we uw medewerking.
We verzoeken u uw kind alleen gezond eten en drinken mee te geven. Dit
geldt voor alle pauzes, ook voor de lunch. Voor de ochtendpauze is het de
bedoeling dat kinderen groente of fruit meenemen. Tevens vragen we u
rekening te houden met de hoeveelheid eten en drinken. Geef uw kind niet
te veel mee. Afgelopen jaar hebben we meegedaan aan Schoolfruit. Met
elkaar nieuwe dingen proeven en gezond lunchen. We zetten dit verder
door, ook in het nieuwe schooljaar. We gaan Schoolfruit opnieuw
aanvragen.
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Schoolreis

Uitschrijving

Ieder jaar gaan alle groepen, per jaargroep, op schoolreis of op
schoolkamp. De groepen 1 t/m 6 hebben een eendaagse schoolreis.
Groep 7/8 gaat om het jaar twee nachten op kamp. Het andere jaar is er
ook een eendaagse schoolreis. Deze worden gaandeweg het schooljaar
geboekt. De prijzen zijn afhankelijk van de bestemming. Hierover wordt u
tijdig geïnformeerd.

Als uw kind ons IKC verlaat, bijvoorbeeld vanwege verhuizing, moet u dit
doorgeven aan de directeur. De directeur neemt contact op met de nieuwe
school. Later volgt er een schriftelijke uitwisseling van gegevens door
middel van een onderwijskundig rapport. Hierin staat onder andere de
ontwikkeling van uw kind omschreven, welke methoden zijn gebruikt, etc.
Ook als een leerling naar het voortgezet onderwijs gaat, vullen wij een
onderwijskundig rapport in.

De ouderbijdrage en schoolreisbijdrage zijn vrijwillig. Wel heeft de
ouderraad de schoolreisbijdrage van elk kind nodig om alles te kunnen
betalen. Mocht dit problemen opleveren dan heeft de gemeente een
regeling waarvan gebruik gemaakt kan worden. Daarnaast is er in overleg
vast een mogelijkheid om te kunnen sparen.

Vakanties en vrije dagen
Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Schooltijden
We werken met een continurooster en één vrije middag. Alle groepen gaan
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.15 uur tot 14.00 uur
naar school. Op woensdagen gaan alle groepen van 8.15 uur tot 12.15 uur
naar school.
Tussen de middag eten de leerlingen een broodje op het IKC, in hun eigen
groep. Daarna hebben ze een half uur pauze op het plein.

Eerste dag
12-10-2020
21-12-2020
22-02-2021
02-04-2021
26-04-2021
13-05-2021
24-05-2021
12-07-2021

Laatste dag
16-10-2020
01-01-2021
26-02-2021
05-04-2021
07-05-2021
14-05-2021
20-08-2021

Dit vakantierooster is onder voorbehoud en hier kunnen dan ook geen rechten aan worden
ontleend.

De eerste bel gaat om 8.10 uur zodat iedereen naar binnen kan, ook de
kleuters. Om 8.15 uur beginnen we met de lessen.

De extra vrije dagen (margedagen) worden aan het begin van het nieuwe
schooljaar bekend gemaakt via het informatieblad.

Rond 8.05 uur is er een pleinwacht op het grote plein en na schooltijd
lopen de leerkrachten zo mogelijk mee naar buiten. Op de tijden
hierbuiten, wanneer er geen pleinwacht aanwezig is, kunnen wij geen
verantwoordelijkheid dragen voor gebeurtenissen op het plein.

Verjaardagen
De kinderen vieren hun verjaardag in de eigen groep. Er wordt voor uw
kind gezongen en uw kind mag trakteren.
De leerkrachten vieren hun verjaardag gezamenlijk op dezelfde dag.
Iedere leerkracht viert die dag wel zijn/haar verjaardag in de eigen groep.
Verjaardagskaarten dienen na schooltijd te worden uitgedeeld.

Tijdens de pauzes zijn er altijd pleinwachten buiten. In de kleine pauze zijn
dat de leerkrachten, in de grote pauze zijn dat pedagogisch medewerkers
met ouders.

33

Ziekte en verlof
Is uw kind ziek of is er een andere reden waardoor uw kind niet op het IKC
kan komen? Afmeldingen kunt u vanaf 7.30 uur doorgeven aan onze
centrale schooladministratie. U kunt daarvoor bellen met het
telefoonnummer van het IKC of mailen naar csa@kitsprimair.nl. Vermeld
daarbij de naam van uw kind, het IKC waar het om gaat, de groep en de
reden van afwezigheid. De centrale schooladministratie brengt de
betreffende leerkracht op de hoogte.
Vanaf vijf jaar is uw kind leerplichtig en moet uw kind elke dag naar het
IKC. In enkele bijzondere gevallen kunt u verlof aanvragen voor uw kind.
Redenen kunnen zijn: huwelijk, overlijden, ziekte, feestelijke
familiegebeurtenis, verplichtingen uit geloofs- of levensovertuiging of
vakantie wegens specifiek beroep. U kunt verlof aanvragen door het
verlofformulier te downloaden op onze website en in te leveren bij de
directie. U mag het formulier ook mailen naar csa@kitsprimair.nl.
U vindt het formulier ook in de ouderhoek in de grote hal.

